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ZONA AZUL EM
ATIBAIA SERÁ
RETOMADA NA

SEGUNDA-FEIRA

COMO O CORONAVÍRUS
VAI MUDAR NOSSAS VIDAS

QUARTA ETAPA DA
CAMPANHA DE

VACINAÇÃO CONTRA
INFLUENZA COMEÇA NA 

SEGUNDA-FEIRA (18)
Além dos grupos prioritários das fases anteriores, quarta etapa disponibilizará

vacinas para professores e adultos de 55 a 59 anos de idade. Página 4

ESTRUTURA DO 
CIEM II AVANÇA 

EM ATIBAIA
Novo complexo fi ca na Av. Industrial Walter 

Kloth, no Jardim Imperial, e simbolizará mais 
um marco na história da Educação de Atibaia.

Detalhes na página 6

PREFEITURA DIVULGA 
REGRAS PARA

REABERTURA DAS
ACADEMIAS EM ATIBAIA

Decreto permite funcionamento de academias mediante o 
cumprimento de procedimentos de segurança para evitar a 

disseminação do Coronavírus. Página 5

ATIBAIA AUTUOU 44
ESTABELECIMENTOS EM
FISCALIZAÇÃO AO COMÉRCIO

Prefeitura divulgou balanço das empresas que descumpriram 
decreto no enfrentamento ao Coronavírus. Ao todo foram 

mais de 800 demandas atendida: 15 resultaram em multas, 11 
estabelecimentos foram fechados e 18 notifi cados. Página 6

Página 7
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CALDEIRÃO DO DIABO

O Brasil atravessa 
o período mais 
trágico de sua 
história, diante 

de um circo dos horrores em 
que seus principais artistas es-
tão atuando de forma desco-
nectados com o que a plateia 
esperava.

Enquanto o coronavírus 
ceifa vidas em todos os qua-
drantes do país, com cenas 
dantescas de enterros em covas 
coletivas, sem dar aos paren-
tes um momento para o adeus 
final, pelos lados de Brasília, 
como se fosse um território 
alienígena, artistas se digla-
diam com discursos inócuos 
diante da passagem do anjo 
da morte atingindo milhares 
de famílias.

Por lá, no centro do pica-
deiro que é Brasília, é como se 
o coronavírus fosse uma figu-
ra mitológica. Ou seja, algo in-
compreensível para nós, sim-
ples mortais. Mortais que estão 
sucumbindo aos milhares.

Enquanto pesquisadores e 
cientistas do mundo todo tra-
balham diuturnamente em bus-
ca de algo - seja medicamento 
ou vacina - para conter a pro-
pagação da pandemia, em Bra-
sília, contrariando os ditames 
da Organização Mundial de 
Saúde e dos especialistas em 
epidemiologia, o chefe da na-
ção, afronta todas as normas 
de isolamento social e sai às 
ruas para abraçar populares.

E mais, não raras vezes faz 
pronunciamentos de impacto 

que logo depois devem ser ex-
plicados ou melhor, devem ser 
retificados, dando de bandeja 
para a mídia assuntos para se-
rem comentados dias a fio, em 
meio a ácidas críticas.

Mandetta, ex-ministro da 
Saúde que com seus dois prin-
cipais assessores, diariamente 
dava explicações sobre o an-
dar da pandemia, contrariando 
o entendimento do presidente, 
foi colocado na frigideira, cuja 
chama foi aumentada, tão logo 
pesquisa apontou que a popu-
laridade de Mandetta era o do-
bro da do presidente.

Ele foi simplesmente de-
fenestrado.

Em seu lugar, foi nomeado 
Nelson Teich, que a princípio 
deveria seguir o pensamento 
do presidente, mas como mé-
dico viu que o isolamento so-
cial era o único remédio para 
tentar frear a contaminação.

Em meio à sua última en-
trevista, foi surpreendido com 
a notícia de um decreto presi-
dencial, liberando academias, 
barbearias e salões de beleza, 
deixando o ministro sem fala 
e sem saída, ao perceber que 
recebeu uma facada nas costas 
e foi para a frigideira.

E nesta sexta, dia 15, antes 
de completar um mês à frente 
do ministério pediu demissão. 
Nelson Teich não concordava 
com o uso indiscriminado do 
medicamento cloroquina. Sim-
ples assim!

O presidente agiu tal e qual 
fez com o ex-ministro da Jus-

tiça Sérgio Moro, com quem 
forçou uma situação e no fim 
venceu.

Venceu, mas não levou.
Sérgio Moro saiu atirando 

e o estrago foi grande e ines-
perado, levando vários minis-
tros a depor, além do Planalto 
ter sido obrigado a entregar um 
indigesto vídeo de uma reu-
nião ministerial, gerando um 
festival de ações judiciais, cujo 
final ninguém pode prever.

Esta pandemia política, 
deixa de lado a pandemia do 
coronavírus, que até sexta, dia 
15, já matou 14.817 pessoas e 
218.223 contaminadas, geran-
do estresse em nosso comba-
lido sistema de saúde, que se 
sucumbir levará ao caos so-
cial em proporções e conse-
quências inimagináveis.

Mas da China vem outra 
péssima notícia, que tem o 
nome de Vespa Assassina ou 
Vespa Mandarina, que che-
ga a medir 5,5 centímetros, 
que pode fazer viagens inin-
terruptas de 100 quilômetros 
a uma velocidade de 40 km/h. 
E mais. Atacam colmeias ex-
terminado aos milhares às abe-
lhas. Sua picada libera uma 
toxina que pode gerar com-
plicações levando a vítima à 
morte por insuficiência renal.

Os Estados Unidos já re-
lataram a presença da Vespa 
Mandarina por lá. Só falta che-
garem aqui.

Vespas Assassinas!
Era o que faltava!

POLITICANDO  (1)
Enquanto muitos políticos ficam em deva-

neios, outros já firmam compromissos.

POLITICANDO  (2)
Poucos sabem, mas outra chapa já está for-

mada para a eleição majoritária. Daniel Marti-
ni e Ana Paula Beathalter, para prefeito e vice, 
respectivamente.

POLITICANDO  (3)
Com esta movimentação, Michel Carneiro, 

agora filiado ao PV, fica sem espaço para dispu-
tar a eleição majoritária, ficando então com largo 
espaço para a eleição proporcional para vereador.

POLITICANDO  (4)
Por outro lado, o grupo que depende da ben-

ção do prefeito Saulo, aguarda decisões para 
compor uma chapa ou talvez duas, uma vez 
que para a situação quanto maior a quantida-
de de chapas, melhor fica.

MAQUIAVEL
A alma de Maquiavel deu uma chegadi-

nha no Caldeirão e pediu, tendo em vista os 
últimos acontecimentos, que se colocasse o 
seguinte recado: “A política não admite es-
paços vazios”.

ERA  O  QUE  FALTAVA!

O Ministério Público de 
São Paulo, ciente do pa-
pel institucional que lhe 
é conferido pela Carga 

Magna de 1988 na defesa da ordem jurí-
dica e do regime democrático, vem a pú-
blico manifestar o seu repúdio ao teor da 
Medida Provisória 966/2020, que subver-
te alguns princípios basilares da Lei da 
Improbidade Administrativa. Não se quer 
aqui, é preciso deixar claro, desconsiderar 
o cenário de excepcionalidade enfrenta-
do pelos gestores públicos diante de uma 
terrível pandemia que já custou a vida de 
mais de 14 mil brasileiros. Problemas ur-
gentes requerem respostas urgentes. Isso 
está longe de significar, entretanto, que 
valores essenciais para a gestão da coi-
sa pública possam ser deixados de lado. 
A probidade administrativa é um dever 
do homem público, não um favor que ele 
possa prestar à comunidade. É por isso 
que, na nossa visão, a medida provisória 

supramencionada presta um desserviço 
ao país, na medida em que exige “omis-
são com dolo ou erro grosseiro” por par-
te dos administradores para efeitos de 
sua responsabilização nas esferas civil e 
administrativa. O MPSP reafirma o seu 

compromisso com os comandos constitu-

cionais acerca da gestão da coisa pública, 

que deve sempre buscar o bem comum. E 

é em nome do bem comum que os quase 
2.000 procuradores, procuradoras, pro-
motoras e promotores de nossa institui-
ção permanecerão vigilantes no comba-
te a desvios que, em nome da urgência, 
podem resultar em número ainda maior 
de vítimas da covid-19.

Não permitiremos!

MARIO SARRUBBO
PROCURADOR-GERAL

DE JUSTIÇA

NOTA DE REPÚDIO
A teor da Medida Provisória 966/2020
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REUNIÕES DE FAMÍLIA

Dra. Regiane Glashan*

Em todos os meus anos 
como terapeuta familiar, na 
maior parte de meus atendi-
mentos com famílias, as queixas 
mais recorrentes eram: ”Nin-
guém me ouve!” - “Todos sa-
bem fazer bagunça e ninguém 
ajuda a colocar as coisas em 
ordem ou guardar os brinque-
dos!” - “Parece que eu falo outro 
idioma. Ninguém faz o que eu 
peço!”, entre outras afirmações.

Muitos de vocês podem es-
tar se perguntando:

- “Será que em toda casa al-
guém tem que se dar em sacri-
fício para que as coisas se man-
tenham em ordem?”

- “Será que em toda casa as 
pessoas não se sentem ouvidas 
ou respeitadas em seus direi-
tos?”

- “Será que é possível ter 
uma casa onde todos são res-
peitados em seus direitos e são 
responsáveis em suas obriga-
ções, mediante sua idade e de-
senvolvimento maturacional?”

Pesquisadores relatam que 
as crianças apresentam um en-
tendimento do que seus pais fa-
lam, a partir do momento que 

existe respeito e constância nas 
solicitações e que os pais pre-
cisam deixar de lado o “Adul-
tês” e falar com as crianças de 
maneira direta e com boas pita-
das de ludicidade (bom humor!).

Os autores acreditam que o 
mundo infantil é solidificado na 
leveza e na inserção da crian-
ça nas obrigações da casa, des-
de que respeitado o desenvolvi-
mento maturacional da mesma.

Em adição, Jane Nelsen, 
uma das precursoras e pesqui-
sadora da Disciplina Positi-
va, propõe que os pais podem 
evitar muitos aborrecimentos 
com seus filhos sugerindo que 
os problemas sejam colocados 
na pauta de Reunião de famí-
lia! A pesquisadora relata que 
a inserção das crianças na reu-
nião familiar (com direito a de-
cisões e voto) elimina muitos 
aborrecimentos disciplinares e 
traz muitos benefícios emocio-
nais e comportamentais. TO-
DOS são ouvidos e têm seu es-
paço para a expressão!

E que benefícios seriam es-
ses?

- Primeiro: As crianças têm 
a oportunidade de fortalecer ha-
bilidades e percepções:

- Habilidades pessoais: “Eu 
sou capaz”.

- Importância nas relações 
primárias: “Eu contribuo e sou 
genuinamente necessário”.

- Forte percepção de sua in-
fluência pessoal sobre a própria 
vida: “Eu posso influenciar as 
coisas que acontecem comigo”.

- Forte habilidade intrapes-
soal: “Eu entendo o que eu sin-
to e posso desenvolver autocon-

trole”.
- Forte habilidade interpes-

soal: “Posso me relacionar com 
o outro, desenvolver amizades, 
promover a cooperação, nego-
ciação, trocas, empatia, com-
paixão e escuta ativa”.

- Forte habilidade sistêmica: 
“Posso lidar com limites, con-
sequências com responsabilida-
de, flexibilidade e integridade”.

- Forte habilidade de ava-
liação: “Posso usar minha sa-
bedoria para avaliar situações 
de acordo com os valores fa-
miliares”.

- Segundo: As crianças têm 
a oportunidade de aprender e 
praticar suas habilidades de re-
solver problemas como uma fa-
mília (a periodicidade recomen-
dada por Nelsen (2015) é de que 
seja semanalmente).

- Terceiro: as reuniões de fa-
mília promovem a cooperação 
e a proximidade entre os mem-
bros da família, além de pro-
mover e elevar os valores fa-
miliares.

Quer saber mais sobre como 
fazer a “Reunião de Família”?

Envie seu e-mail para: tera-
peutadebebes@gmail que nós 
lhe enviaremos gratuitamente 
um “Manual de Reunião Fami-
liar” pautado na Disciplina Po-
sitiva e na Educação Emocio-
nal Positiva!

* Terapeuta Familiar - Ca-
sal - Individual, ênfase na re-
lação mãe-bebê. Especialista-
-Mestre-Doutora-Pós-Doutora 
pela UNIFESP, Fellow Univer-
sidade Pittsburgh - USA. Site: 
www.terapeutadebebes.com.br

O vereador Júlio César Men-
des utilizou a tribuna na sessão 
desta terça-feira, 12 de maio, para 
comentar sobre o projeto encami-
nhado pelo Poder Executivo que 
dispõe sobre a moratória para qui-
tação de débitos tributários e não 
tributários no município da Estân-
cia de Atibaia. “Quero agradecer 
a iniciativa do prefeito Saulo Pe-
droso, pois esse foi um pleito tan-
to da população quanto dos ve-
readores desta Casa”, destacou.

Em sua fala na tribuna, o ve-
reador explicou que, em razão da 

crise econômica decorrente da 
pandemia do Covid-19, o proje-
to estabelece a suspensão até 20 
de janeiro de 2021 do pagamento 
dos débitos tributários e não tri-
butários vencidos nos meses de 
março e abril de 2020. “Os muní-
cipes poderão pagar esses tribu-
tos municipais em até 10 parce-
las mensais iguais sem incidência 
de multas e juros moratórios des-
de que o contribuinte manifes-
te expressamente seu interesse 
no parcelamento no prazo de 30 
dias contados a partir da publica-

ção desta lei”, relatou.
“A iniciativa, que contempla 

ainda os parcelamentos decor-
rentes do Refis, é de extrema re-
levância diante do problema que 
estamos vivendo nesse momento. 
Portanto, na condição de líder do 
prefeito nesta Casa de Leis, peço 
ao presidente da Câmara e aos de-
mais vereadores agilidade na tra-
mitação deste importante projeto 
que irá trazer muitos benefícios à 
população de nossa cidade”, con-
cluiu Júlio Mendes.

A vereadora Roberta Barsotti 
apresentou, na sessão desta sema-
na (12 de maio), um requerimen-
to solicitando ao Poder Executi-
vo informações acerca das ações 
de enfrentamento do COVID-19 
no município.

“Considerando o atual mo-
mento de calamidade pública que 
se instaurou e a necessidade de 
enfrentamento do coronavírus, é 
de suma importância que a popu-
lação tenha acesso não somente 
aos casos notificados, confirma-
dos, descartados, recuperados e 
de óbitos, mas também aos in-
vestimentos feitos nesse perío-
do, especialmente na área da saú-
de”, explicou.

No documento a vereadora 

enumera os seguintes questiona-
mentos: “já ocorreu algum repas-
se de verbas federais ou estadu-
ais direcionadas às ações ligadas 
ao COVID-19 (prevenção, trata-
mento)? Em caso positivo, qual o 
valor? Até o momento, qual o va-
lor despendido com o coronaví-
rus? O custo tem sido direcionado 
a quais ações (compra de respi-
radores, contratação de profis-
sionais, campanhas de distribui-
ção de máscaras, entre outras)? 
Quais os valores movimentados 
dos fundos municipais no enfren-
tamento ao coronavírus? Foram 
feitas compras/ aquisições sem o 
procedimento licitatório? Qual a 
expectativa de custos no comba-

te ao COVID-19 para os próxi-
mos três meses?”.

Roberta Barsotti ainda lem-
brou que no dia 12 de maio co-
memora-se o Dia do Enfermeiro. 
“Quero parabenizar a todos estes 
profissionais da saúde de Atibaia 
e de todo o país que diariamen-
te colocam suas vidas em risco 
para cuidar de diversos enfermos, 
especialmente nesta época críti-
ca e triste que estamos vivendo. 
E peço novamente à população: 
realizem todas as precauções de-
vidas no combate a esta pande-
mia! Todos somos responsáveis 
não apenas pela nossa saúde, mas 
também pela saúde do próximo”, 
concluiu.

Até a década de 1990 para 
saber de qualquer notícia sobre 
a cidade você teria que recorrer 
aos jornais locais ou ao rádio. 
Não havia na cidade qualquer 
veículo de mídia audiovisual. 
Para corrigir esta deficiência, 
o empresário Peter Goldschmi-
dt criou em 1992 um canal de 
televisão diferente. A ATV era 
um programa que continha no-
tícias, humor, curiosidades, di-
cas culinárias e até vídeo clips 
musicais. Cada episódio tinha 
90 minutos de duração.

A inovação da ATV era que 
ao invés de ser transmitida atra-
vés de antenas (o que exigiria 
uma concessão do governo), o 
programa era distribuído gra-
tuitamente através de fitas de 
vídeo pelas locadoras da cida-
de. Uma vez por mês cerca de 
300 cópias em VHS eram entre-
gues nas locadoras, que por sua 
vez “emprestavam” a fita a seus 
clientes. A Única exigência era 
devolvê-la em 48 horas. Desta 
maneira, esta televisão alterna-
tiva conseguiu um público men-
sal de 10 mil pessoas, um recor-
de para aquela época.

Entre 1992 e 1999 foram 
produzidos mais de 100 progra-
mas, isto sem contar uma ver-
são especialmente feita para os 
adolescentes, batizada de ATV 
Teen. Desta maneira, os princi-
pais acontecimentos da cidade 
ficaram registrados e gravados 
para a posteridade. Dentre vá-
rios podemos citar a duplica-
ção da Fernão Dias, quedas de 
aviões, a chegada do corpo de 
bombeiros, as festas folclóricas 
e muitos mais. Também foram 
entrevistadas personalidades da 
nossa sociedade e políticos que 
ajudaram a modernizar a cidade. 
A ATV também criou um iné-
dito programa eleitoral gratuito 
somente com candidatos locais, 
algo que nunca mais aconteceu.

Agora, todo este arquivo, 
com mais de 180 horas de pro-
gramação, está sendo coloca-
do à disposição da população 
de Atibaia pela Família Golds-
chmidt. Talvez você se lembre: 
Esta é a mesma família atibaien-
se que entre 1999 e 2004 per-
correu o continente americano 
a bordo de um motorhome. Os 
primeiros 12 programas já es-

tão disponíveis. Os demais se-
rão publicados semanalmente, 
assim com episódios especiais 
e entrevistas.

Você poderá assisti-los no 
canal do Youtube.com/ATVa-
tibaia

Pode também acompanhar 
as publicações no Facebook e 
Instagram como @ATVAtibaia

Este é um presente para a 
população da cidade e para nos-
sa memória.

Aqueles que eram fãs da 
ATV vão poder matar a sau-
dade.

Aqueles que nunca virão, 
poderão conhecer um pouco 
da nossa história.

* Lembro que esta iniciativa 
é sem objetivos de lucro - Ne-
nhum vídeo será monetizado. 
Todos podem baixar os vídeos 
e usar para entretenimento. Há 
apenas restrições para uso co-
mercial e político.

Peter Goldschmidt
Viaje Comigo
(11) 2427-4360
(11) 98737-2478
peter@viajecomigo.tur.br

FAMÍLIA GOLDSCHMIDT ABRE O
ARQUIVO DA ATV PARA ATIBAIA

Na terça-feira (12), a Polícia 
Rodoviária Federal deteve um ho-
mem com uniforme do SAMU de 
Guarujá transportando um respi-
rador hospitalar com numeração 
raspada na Rodovia Fernão Dias, 
em Vargem.

Durante fiscalização ostensi-
va na rodovia, Agentes do Grupo 
de Policiamento Tático (GPT) da 
Terceira Delegacia de PRF, após 
desconfiarem de um veículo par-
ticular, realizaram a abordagem. 
O motorista utilizava um crachá 
funcional junto ao corpo e trajava 
um uniforme do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Urgên-
cia) da cidade de Guarujá. Após 
identificar-se como motorista de 
ambulância do SAMU, disse aos 
policiais que estava levando um 
equipamento para manutenção na 
cidade de Extrema. No bagagei-
ro do carro, sendo transportado 
irregularmente, os PRFs encon-
traram um respirador mecânico, 
equipamento utilizado em UTIs 
médicas, e que se tornou conhe-
cido por ser fundamental no tra-

tamento de vítimas do novo co-
ronavírus.

De acordo com a PRF, em ins-
peção detalhada, os policiais ob-
servaram que os números de série, 
que poderiam identificar quem 
foi o comprador original, foram 
suprimidos, aumentando assim a 
suspeita de crime.

Aos policiais, o motoris-
ta disse que estava realizando o 
transporte do equipamento para 
manutenção, a ser realizada na 
cidade mineira de Extrema. Os 
policiais desconfiaram do fato 
pois, por trabalharem na região, 
desconheciam qualquer empresa 
que realize esse tipo de serviço. 
Quando questionado sobre o mo-
tivo de realizar a viagem em seu 
veículo particular e a documen-
tação que comprovaria a ver-
são apresentada, o homem caiu 
em contradições, sendo enca-
minhado ao Plantão Policial. 
Em depoimento, afirmou que ad-
quiriu três respiradores por R$ 
19 mil em uma página de nego-
ciações da internet, sem possuir 

documentação fiscal comproba-
tória. Durante as investigações, 
também foi constatado que o ho-
mem é sócio de uma empresa de 
prestação de serviços de saúde. 
O equipamento foi apreendido 
pela Polícia Civil, que procede-
rá as investigações complemen-
tares sobre o fato. O homem foi 
liberado, após comprometer-se a 
prestar depoimentos em investi-
gações futuras.

Em nota à reportagem, a Pre-
feitura de Guarujá informou que 
não teve acesso aos dados da 
ocorrência realizada pelas auto-
ridades policiais. Apurou que se 
trata de servidor municipal que 
atua lotado no SAMU, porém, 
que dirigia veículo particular e 
não estava em horário de traba-
lho. Até o momento não há regis-
tro de extravio de nenhum equi-
pamento do patrimônio municipal 
ligado à Secretaria de Saúde (Se-
sau), que ainda assim, abrirá pro-
cedimento interno para apuração 
dos fatos.

(Fonte Jornal g8)

PRF DETÉM MOTORISTA COM UNIFORME 
DO SAMU DE GUARUJÁ TRANSPORTANDO 

RESPIRADOR HOSPITALAR COM
NUMERAÇÃO RASPADA

JÚLIO MENDES DESTACOU PROJETO
DO EXECUTIVO QUE DISPÕE SOBRE

PARCELAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
VENCIDOS EM MARÇO E ABRIL

“Munícipes poderão pagar em até 10 parcelas mensais sem incidência de multas e juros moratórios 
desde que manifestem interesse no parcelamento”, explicou

ROBERTA BARSOTTI PEDIU À PREFEITURA 
INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS AÇÕES DE 
COMBATE AO CORONAVÍRUS EM ATIBAIA

Vereadora também lembrou em sessão o Dia do Enfermeiro: “parabéns a todos estes profissionais que 
colocam diariamente sua vida em risco em prol do próximo”
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Com experiência em Empresas
Lucro Real e Presumido

Enviar currículo para: Rua José Lucas, nº 47 
Centro - Atibaia-SP - CEP: 12.940-700 ou e-mail para:

rh.vagasatibaia@outlook.com

AUXILIAR CONTÁBIL

EMPRESA ADMITE

- EDITAIS -

Na próxima segunda-feira 
(18) tem início a quarta etapa 
da Campanha Nacional de Vaci-
nação contra Influenza, fase em 
que a imunização será estendida 
a professores e adultos de 55 a 59 
anos de idade, além de pessoas 
ainda não vacinadas pertencen-
tes aos grupos prioritários das três 
etapas anteriores: idosos, profis-
sionais da área da Saúde e agen-
tes da Segurança Pública - 1ª fase; 
portadores de doenças crônicas 
não transmissíveis, portuários, 
caminhoneiros, cobradores e mo-
toristas de transporte público - 2ª 
fase; e crianças de 6 meses a me-
nores de seis anos, pessoas com 
deficiência, gestantes e mães no 
pós-parto (puérperas) até 45 dias 
- 3ª fase.

Novamente haverá 14 pon-
tos de vacinação distribuídos em 
diversas regiões de Atibaia para 
aplicação da vacina, sempre das 
7h às 16h e exclusivamente em 
pessoas pertencentes aos grupos 
prioritários. Embora a vacina não 
previna contra o Coronavírus, ela 
imuniza contra o ataque dos ví-
rus Influenza A (H1N1 e H3N2) 
e Influenza B - os tipos mais co-

muns no Brasil - evitando uma 
eventual infecção dupla que po-
deria sobrecarregar o sistema res-
piratório da pessoa e causar com-
plicações graves.

Segundo a Secretaria Munici-
pal de Saúde, até a sexta-feira, dia 
8 (última contagem disponível, 
tendo em vista que as estatísticas 
referentes aos grupos prioritários 
da terceira etapa serão computa-
das ao final desta sexta-feira, dia 
15, quando se encerra a terceira 
etapa), Atibaia já havia vacina-
do 21.122 idosos, ou 128,45% 
da meta estipulada; 3.772 traba-
lhadores da saúde, ou 82,65% da 
meta; 191 pessoas em privação de 
liberdade; 405 agentes de segu-
rança pública; 381 caminhonei-
ros; e 4.491 pessoas com doen-
ças crônicas.

Conforme o cronograma do 
Ministério da Saúde, a quarta 
etapa da Campanha seguirá até 
o dia 5 de junho. Confira os pon-
tos de vacinação disponíveis em 
Atibaia:

UBS Centro - Rua Castro Fa-
ffe, 201, Centro;

UBS Alvinópolis - Rua Pa-
dre Feliciano Grande, 480, Al-

vinópolis;
UBS Ana Cecília Batista de 

Sá - Rua Ouro Preto, 700, Fla-
menguinho;

UBS Santa Clara - Av. Flá-
vio Pires de Camargo, 1200, Ca-
etetuba;

USF Cerejeiras - Rua Washin-
gton Luís, 180, Cerejeiras;

USF Ana Nery (USF Impe-
rial) - Rua Pacaembu, s/n, Im-
perial;

USF Majuca Macedo (UBS 
Portão) - Rua Antônio da Cunha 
Leite, s/n, Portão;

USF Itapetinga - Rua Gerâ-
nios, 25, Retiro das Fontes;

UBS Maracanã - Rua João 
Neto, 580, Maracanã;

USF Pompeu Vairo (Rio 
Abaixo) - Estrada do Mingu, s/n;

USF Boa Vista - Estrada Mu-
nicipal Juca Sanches, s/n, Boa 
Vista;

UBS Tanque - Estrada Ve-
lha de Bragança Paulista, 2450, 
Tanque;

USF Cachoeira - Estrada da 
Cachoeira, s/n, Cachoeira;

UBS Herconides Martins de 
Oliveira - Estrada Hisaichi Take-
bayashi, 8000, Usina.

Recentemente tem circulado 
em Atibaia uma mensagem fal-
sa, intitulada “COMUNICADO 
OFICIAL!”, pedindo às pessoas 
que “avisem aos seus familiares 
e amigos para não abrirem a por-
ta para ninguém que se diz da Vi-
gilância Sanitária ou de qualquer 
outro órgão, dizendo que vai fazer 
teste para o vírus, estão assaltan-
do as casas com esse pretexto”: 
trata-se de uma FAKE NEWS. 
Além de a mensagem não ser de 
autoria da Prefeitura da Estân-
cia de Atibaia, também não há 
equipes da Vigilância Sanitária 
ou demais áreas da Administra-
ção Municipal solicitando acesso 
às residências para realização de 
testes relativos ao Coronavírus.

A Prefeitura informa que há 
agentes de combate à Dengue 
em circulação pelos bairros da 
cidade, realizando panfletagem 
e orientação sobre cuidados ne-
cessários contra o mosquito Ae-
des aegypti, mas esse serviço é 
prestado sem necessidade de in-
gresso na residência.

A mensagem falsa, dissemi-
nada principalmente pelo What-

sApp, também diz que “não existe 
nenhum tipo de teste sendo feito 
pelo Estado ou pelo Município” 
e é complementada com um pe-
dido de “Atenção! Repassem esse 
informativo para alertar o maior 
número de pessoas!”, mas a Pre-
feitura pede à população que não 
compartilhe a mensagem, que é 
falsa, e que atenda aos agentes de 
combate à Dengue em caso de re-
ceber a visita das equipes da Pre-
feitura em casa. Os funcionários 
estão sempre devidamente identi-
ficados e seus serviços não neces-
sitam de ingresso na residência.

Diante da atual situação de 
emergência de saúde pública en-
frentada em todo o mundo por 
conta da pandemia de Corona-
vírus e frente ao grande fluxo de 
informações circulando sobre o 
assunto, é fundamental que as 
pessoas procurem se informar 
em canais oficiais, que tratem 
e disponibilizem a informação 
de maneira responsável, evitan-
do notícias falsas (fake news) e 
de fontes duvidosas, dissemina-
das principalmente por WhatsA-
pp e redes sociais.

A Prefeitura conta com diver-
sos canais oficiais - como site e 
páginas no Facebook e Instagram 
- que diariamente são abastecidos 
com notícias baseadas em fatos 
e evidências, apresentando dados 
e estatísticas e seguindo avalia-
ções técnicas de especialistas nas 
áreas abordadas em cada notícia 
divulgada. Além dos canais ofi-
ciais da Prefeitura, Atibaia con-
ta com diversos veículos de co-
municação e órgãos de imprensa 
com notória credibilidade e que, 
dessa forma, reúnem condições 
de fornecer à população infor-
mações confiáveis, especialmente 
neste momento de enfrentamen-
to à pandemia.

Vale lembrar que a Central de 
Informações sobre o Coronavírus 
- Central COVID é um canal ex-
clusivo de atendimento à popula-
ção para o esclarecimento de dú-
vidas sobre a doença e formas de 
prevenção de contágio. O atendi-
mento está disponível de segun-
da a sexta-feira, em dias úteis, 
das 8h às 17h, via telefone (11) 
4414-2443 ou e-mail: centralco-
vid@atibaia.sp.gov.br

O Centro de Atibaia ganhou 
um novo aspecto, mais bonito, 
alegre e moderno, graças à revi-
talização da Praça da Rodoviá-
ria (Praça Pedro de Toledo), em 
execução pela Prefeitura. Com 
investimento total de R$ 250 
mil, o local está sendo reurba-
nizado pelo Executivo e recebeu 
novo calçamento de concreto; 
postes de iluminação ornamen-
tal de LED; bancos para des-
canso; lixeiras; paisagismo com 
canteiros ocupados por jardins 
repletos de flores; novas baias 

de ônibus delimitando a parada 
dos veículos; e novos pontos de 
ônibus com cobertura para pro-
teção dos munícipes.

No momento, a Prefeitura 
está concluindo detalhes dos 
serviços de paisagismo e fina-
lizando o calçamento novo, a 
implantação das baias para os 
veículos do transporte públi-
co coletivo municipal e a ins-
talação de mais pontos de ôni-
bus novos.

Segundo a Secretaria de 
Obras Públicas, a revitalização 

garante mais segurança e bem-
-estar para a população e tam-
bém contribui diretamente para 
o embelezamento da cidade.

A reforma da Praça da Ro-
doviária faz parte de um pro-
jeto de revitalização de espa-
ços públicos de Atibaia que já 
entregou para a população di-
versas praças remodeladas no 
município, como: a Praça Sol-
dado Constitucionalista e a Pra-
ça Eleutério Cintra, no bairro do 
Tanque; e a Praça Santo Antô-
nio, no Alvinópolis.

Saúde, esporte, lazer e cidada-
nia, tudo reunido em um mesmo 
lugar e à disposição da população 
de Atibaia: é isso que oferecerá o 
Complexo Santa Clara, cuja cons-
trução está em processo de fina-
lização pela Prefeitura no bairro 
Caetetuba. O aglomerado de ins-
talações municipais - considera-
do o maior complexo público da 
cidade em termos de concentra-
ção de equipamentos disponíveis 
aos munícipes - reunirá: uma uni-
dade de saúde (já em funciona-
mento desde agosto de 2019); um 
centro comunitário; um campo de 
futebol society; uma quadra po-
liesportiva; uma academia ao ar 
livre; uma pista de cooper/cami-
nhada, além de passeios, contor-
nando o terreno; um bowl de ska-
te; um parque infantil; e toda uma 
área de convivência ao ar livre.

O investimento total na obra 
do complexo (incluindo a constru-
ção da unidade de saúde já inau-
gurada) é de R$ 3.167.119,41, 
com recursos próprios da Pre-
feitura.

Complementando as estrutu-
ras voltadas à saúde, à prática de 
esportes e ao lazer, o complexo 
também contará com recursos que 
garantem mais bem-estar, confor-
to e segurança para a população e 
ainda mais beleza e modernidade 
para a cidade, como iluminação 
ornamental de LED, bancos, li-
xeiras e paisagismo com cantei-
ros e jardins.

No momento, a Prefeitura está 
executando: a construção dos pas-
seios; a instalação da iluminação 
ornamental de LED; o acabamen-
to do centro comunitário; a im-
plantação do bowl de skate; o 
“plantio” da grama sintética no 
campo; e ainda realizará a elabo-
ração dos jardins, com o plantio 
das flores; e a instalação de ces-
tas e traves na quadra e no cam-
po, respectivamente.

É importante ressaltar que a 
Unidade de Saúde Santa Clara, 
inaugurada em 2019 no comple-
xo, é a maior unidade de saúde de 

PREFEITURA DE ATIBAIA ALERTA
POPULAÇÃO SOBRE FAKE NEWS QUE 

CIRCULA EM REDES SOCIAIS
Mensagem falsa incita temor da população propagando que criminosos disfarçados de agentes 

municipais entram em casas para praticar assaltos

QUARTA ETAPA DA CAMPANHA DE 
VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA

COMEÇA NA SEGUNDA-FEIRA (18)
Além dos grupos prioritários das fases anteriores, quarta etapa disponibilizará

vacinas para professores e adultos de 55 a 59 anos de idade

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA RODOVIÁRIA 
EMBELEZA O CENTRO DE ATIBAIA

Obras realizadas pela Prefeitura garantiram embelezamento da área central, além de mais segurança e 
bem-estar para munícipes que frequentam a região

COMPLEXO SANTA CLARA, EM
CAETETUBA, REUNIRÁ SAÚDE, ESPORTE, 

LAZER E CIDADANIA EM ATIBAIA
Local já conta com uma unidade de saúde, inaugurada pela Prefeitura em agosto de 2019,

e concentrará ainda mais serviços à população

Atibaia. Com 580 m² de instala-
ções, ela conta com equipe mul-
tidisciplinar e capacidade para 
realizar mais de 15 mil atendi-
mentos mensais aos usuários do 
sistema de saúde.

Segundo a Secretaria de 
Obras Públicas, a construção do 
Complexo Santa Clara pela Ad-
ministração Municipal represen-

ta mais uma ação de resgate da 
dignidade da população de Ati-
baia e do bairro Caetetuba, um 
dos mais populosos da cidade. 
Vale lembrar que o terreno onde 
o complexo está sendo constru-
ído é o mesmo que recebeu, em 
2010, famílias alojadas em con-
tainers de forma improvisada em 
função de enchentes na cidade.
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A partir da próxima segun-
da-feira (18), a cobrança da 
Zona Azul de Atibaia será re-
tomada normalmente. No De-
creto publicado na Imprensa 
Oficial Eletrônica, no dia 23 de 
março, a cobrança havia sido 
suspensa devido ao início da 
quarentena e pandemia do Co-
ronavírus. O novo decreto visa 
evitar aglomerações na região 
central.

A tarifa para carros é de 
R$ 2,40 por hora, com limi-
te de até duas horas na mes-
ma vaga. O sistema de esta-
cionamento rotativo digital é 
exigido de segunda a sexta-fei-

ra, entre 8h e 18h, e aos sába-
dos, das 8h às 13h.

A Zona Azul em Atibaia
O sistema de Zona Azul 

é responsável por estabele-
cer regras de estacionamento 
nas ruas centrais de Atibaia. O 
contrato e o modelo em fun-
cionamento visam garantir a 
rotatividade das vagas e facili-
dade para os usuários na aqui-
sição de créditos.

Idosos e Portadores de Ne-
cessidades Especiais (PNE) 
podem utilizar as vagas des-
tinadas e sinalizadas gratui-
tamente pelo período de, no 
máximo, três horas. A gratui-

dade é válida desde que o ve-
ículo esteja identificado com 
a credencial concedida pela 
Prefeitura.

Os créditos podem ser 
adquiridos de forma avulsa, 
com os monitores devidamen-
te identificados; em algum dos 
pontos de venda credenciados; 
no escritório da EXP; e me-
diante aquisição do TAG nos 
locais citados.

Mais informações no site 
da EXP Parking, no escritó-
rio da concessionária em Ati-
baia (Av. da Saudade, nº 33, 
Centro) ou pelo telefone (11) 
3402-1015.

Dados oficiais disponibi-
lizados pelas Secretarias de 
Saúde de diversas cidades do 
interior paulista indicam que 
Atibaia possui um dos me-
nores índices de casos con-
firmados de Coronavírus por 
habitante. A análise faz um 
comparativo de cidades com 
mais de 100 mil habitantes 
como São José dos Campos, 
Campinas, Itatiba, Bragança 
Paulista, Jundiaí, Guarulhos 
e Jacareí.

De acordo com os nú-
meros apresentados Atibaia 
possui um caso para cada 
2.266 habitantes. A diferen-
ça é considerável se compa-
rada com a segunda cidade 

da lista: São José dos Cam-
pos apresenta um caso para 
cada 1.769 habitantes, sendo 
seguida por Campinas com 
um caso para cada 1.514 ha-
bitantes. Já, a cidade de Jun-
diaí possui um caso para cada 
1.079 habitantes.

Conforme a Prefeitura da 
Estância de Atibaia, a série de 
medidas adotadas antecipada-
mente com o Plano de Contin-
gência em 15 de março, cria-
ção do Gabinete de Gestão de 
Crise e ações efetivas de en-
frentamento ao Coronavírus fi-
zeram com que a dissemina-
ção do vírus fosse freada na 
cidade.

O levantamento usou como 

base os dados fornecidos pelas 
Secretarias de Saúde de cada 
cidade e mostra os casos con-
firmados de Coronavírus por 
10mil/habitantes, nas cidades 
próximas de Atibaia. Enquan-
to Atibaia possui 4,41 casos 
por 10 mil habitantes, Jaca-
reí possui 4,70, São José dos 
Campos 5,65 e Campinas com 
6,69. Itatiba apresenta 7,69 ca-
sos por 10 mil habitantes, Bra-
gança Paulista 7,88, Guaru-
lhos 6,92, Mairiporã com 7,72 
casos, Jundiaí 9,26 casos por 
10 mil habitantes. A cidade de 
São Paulo, considerada o epi-
centro da crise por Coronaví-
rus possui 27,24 casos por 10 
mil habitantes.

A Prefeitura da Estância de 
Atibaia publicou na tarde de on-
tem (12) decreto autorizando e 
regulando o funcionamento das 
academias na cidade. De acor-
do com o decreto nº 9.179, as 
academias de ginástica ou es-
portivas podem funcionar du-
rante a quarentena desde que 
sigam as recomendações da As-
sociação Brasileira de Acade-
mias (ACAD) e adotem medi-
das sanitárias para garantir a 
segurança de colaboradores e 
frequentadores. A nova medi-
da foi adotada após o governo 
federal ter anunciado a inclusão 
de academias, salões e barbea-
rias entre os serviços conside-
rados essenciais.

As academias podem vol-
tar a funcionar desde que limi-
tem a quantidade de alunos a, 
no máximo, 20% da capacidade 
do estabelecimento, garantindo 
que mantenham distanciamen-
to mínimo de 1,5 metro entre 
si e proibindo qualquer tipo de 
atividade que envolva conta-
to físico. Também não pode-
rão permitir que idosos e pes-

soas pertencentes aos grupos 
de risco participem das ativida-
des, devem desativar o uso da 
digital nas catracas de entrada e 
exigir dos clientes o uso de to-
alhas próprias. Todos os fun-
cionários, instrutores, clientes e 
equipe de limpeza devem usar 
máscaras de proteção facial e a 
utilização dos bebedouros deve 
ser feita por meio de garrafas de 
água individuais.

Além disso, os estabeleci-
mentos devem organizar a uti-
lização dos equipamentos, ga-
rantindo um intervalo mínimo 
de 15 minutos entre um aluno 
e outro para realizar a limpe-
za e desinfecção dos aparelhos. 
Além de disponibilizar recipien-
tes com álcool em gel 70% para 
uso dos clientes e colaborado-
res em todas as áreas da acade-
mia, devem posicionar kits de 
limpeza com toalhas de papel 
e produto específico de higie-
nização em pontos estratégicos 
nas áreas de musculação, peso 
livre e equipamentos de treino, 
de modo que os clientes possam 
promover a desinfecção de col-

chonetes, halteres e máquinas, 
orientando que descartem ime-
diatamente as toalhas de papel. 
Apenas 50% dos armários e apa-
relhos de cardio como esteira, 
bicicleta ergométrica, elíptico 
e remo devem ser utilizados de 
maneira que se possa intercalar 
um equipamento em utilização 
com outro vazio.

A nova medida atende a so-
licitações feitas pela Associação 
Comercial de Atibaia (ACIA) e 
leva em consideração a impor-
tância das atividades físicas para 
a saúde do corpo e da mente, 
contribuindo para fortalecer o 
sistema imunológico. Porém a 
Prefeitura alerta que as acade-
mias que reabrirem sem cumprir 
as determinações do decreto po-
derão ser multadas e até mesmo 
ter o alvará de funcionamento 
cassado e ressalta que a colabo-
ração da população no combate 
à pandemia é fundamental, pois 
as medidas adotadas dependem 
de todos para que sejam real-
mente eficazes.

A vistoria das academias em 
funcionamento, autorizadas de 
acordo com o decreto nº 9.179, 
começou a ser realizada pela Pre-
feitura da Estância de Atibaia na 
última quarta-feira (13), mes-
mo dia da liberação. A ação tem 
como objetivo realizar a fiscaliza-
ção e o cumprimento das medidas 
sanitárias recomendadas pela As-
sociação Brasileira de Academias 
(ACAD) e estabelecidas para ga-
rantir a segurança de todos.

O município de Atibaia con-
ta com 48 academias cadastra-

das e 80% dos estabelecimentos 
que passaram por vistoria, até o 
momento, estão cumprindo to-
das as orientações determinadas 
no decreto. A vistoria será reali-
zada em todas as academias ca-
dastradas da cidade.

Uma das medidas realizadas é 
a limitação da quantidade de alu-
nos para no máximo 20% da ca-
pacidade física do local, garan-
tindo o distanciamento mínimo 
de 1,5 metro entre os colabora-
dores e frequentadores.

Vale ressaltar que, as acade-

mias que estiverem funcionando 
sem cumprir as determinações do 
decreto, poderão ser multadas e 
até mesmo ter o alvará de fun-
cionamento cassado. A colabo-
ração da população no combate à 
pandemia é fundamental, pois as 
medidas adotadas dependem de 
todos para que sejam realmente 
eficazes. Confira a matéria com-
pleta com todas as medidas re-
comendadas aqui. (http://www.
prefeituradeatibaia.com.br/noti-
cia/regras-para-reabertura-das-
-academias/)

ZONA AZUL SERÁ RETOMADA NA 
PRÓXIMA SEMANA EM ATIBAIA
Medida publicada no Imprensa Oficial desta quarta-feira (13), visa evitar aglomerações na região central

ATIBAIA É A CIDADE DA
REGIÃO COM MENOR ÍNDICE
DE CASOS POR HABITANTE

Medidas assertivas tomadas pela Prefeitura de Atibaia mantêm a cidade com baixa taxa de casos 
confirmados de Coronavírus em comparação às cidades com mais de 100 mil habitantes

PREFEITURA DE ATIBAIA REALIZA 
VISTORIA NAS ACADEMIAS

Ação visa fiscalizar o cumprimento das medidas de segurança,
vigentes no Decreto para evitar a disseminação do Coronavírus

PREFEITURA DIVULGA REGRAS 
PARA REABERTURA DAS
ACADEMIAS EM ATIBAIA

Decreto permite funcionamento de academias mediante o cumprimento de procedimentos de 
segurança para evitar a disseminação do Coronavírus
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De acordo com balanço divul-
gado pela Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico (SEDEC), a 
força-tarefa “Fiscalização CO-
VID-19” atendeu, desde o dia 23 
de março, 800 denúncias, recla-
mações e dúvidas encaminhadas 
pela população via canais de aten-
dimento da Ouvidoria Munici-
pal. Criada para verificar o cum-
primento do decreto nas medidas 
de prevenção adotadas pela Ad-
ministração Municipal no enfren-
tamento ao Coronavírus, a força-
-tarefa é coordenada pela SEDEC 
e envolve, além da Ouvidoria, a 
Chefia de Gabinete, a Defesa Ci-
vil, as secretarias de Saúde (Di-
visão de Vigilância Sanitária), 
Mobilidade Urbana e Segurança 
Pública, contando com o apoio 
das polícias civil e militar.

As equipes de fiscalização se 
reúnem diariamente no Fórum da 
Cidadania e, de acordo com as de-
mandas encaminhadas pela Ou-
vidoria, planejam as diligências, 
distribuindo-se pelas diversas re-
giões do município. Percorrendo 
a cidade incansavelmente, inclu-
sive no período noturno e fins de 
semana, os fiscais têm realizado, 
além das ações de fiscalização, 
trabalhos de orientação de esta-
belecimentos e população, dis-
tribuindo kits com álcool gel hi-

dratante e máscaras de proteção, 
cartazes e banners relativos às ne-
cessárias medidas de prevenção 
contra o COVID-19.

O papel da fiscalização tem 
sido mais no sentido de orientar 
do que punir, mas as sanções es-
tão sendo aplicadas aos estabele-
cimentos que têm desrespeitado 
as medidas de prevenção contra 
o Coronavírus determinadas pe-
los decretos do executivo. Des-
de que a força-tarefa foi forma-
da até o momento, foram lavrados 
15 autos de infração e multa, 11 
estabelecimentos foram fechados 
administrativamente e outros 18 
foram notificados por meio de ter-
mos de constatação fiscal.

Denúncias atendidas
Os principais assuntos das de-

núncias atendidas pela fiscaliza-
ção dizem respeito a aglomeração 
de pessoas (48,6%), não forneci-
mento de álcool em gel, falta de 
higienização ou não utilização 
de máscaras (25,4%) e funcio-
namento irregular (23,5%). Res-
taurantes, bares e lanchonetes fa-
zem parte do ramo de atividade 
mais denunciado (165 estabele-
cimentos). Ocupando o segundo 
lugar no ranking de denúncias por 
tipo de estabelecimento estão os 
prestadores de serviços de assis-
tência técnica e conserto de ele-

trônicos (134 denúncias), segui-
dos de supermercados (127), lojas 
de roupas, acessórios e presentes 
(81), agências bancárias e lotéri-
cas (65).

Também foram atendidas de-
núncias relativas a comércio de 
alimentos como bombonieres e 
rotisseries (61), salões de cabe-
lereiro (49), locais públicos utili-
zados para prática esportiva como 
lagos, quadras e ruas (34 denún-
cias), padarias (12), academias 
(12), igrejas (12), mototáxis (8), 
feirantes (7), clínicas (7), escritó-
rios de contabilidade (5), indús-
trias (4) e postos de combustível.

A Prefeitura ressalta que a co-
laboração da população no com-
bate à pandemia é fundamental e 
as medidas adotadas dependem de 
todos para que sejam realmente 
eficazes. A orientação continua 
sendo para que as pessoas não 
saiam de casa e, quando for ne-
cessário, sigam as recomenda-
ções para evitar o contágio e tor-
nar a circulação mais segura. Use 
máscara e álcool em gel, fuja das 
aglomerações, questione as pes-
soas e estabelecimentos que não 
estão cumprindo com as medi-
das de proteção contra o Coro-
navírus e, em último caso, de-
nuncie. Lembre-se: “Sua Casa é 
a Sua Proteção”.

Mesmo com os desafios en-
frentados em função da pande-
mia de Coronavírus a Prefeitura 
da Estância de Atibaia continua 
realizando obras em diversas re-
giões da cidade e, entre elas, está 
uma das mais significativas para 
o município, sobretudo para a 
área da Educação: a construção 
do CIEM II, um dos maiores com-
plexos educacionais da região e 
que garantirá mais mil vagas na 
rede municipal de ensino. Ainda 
não há matrículas abertas para a 
unidade, conforme a Secretaria 
de Educação, que divulgará in-
formações relativas a essas va-
gas e à lista de espera em mo-
mento oportuno.

O novo complexo fica na Av. 
Industrial Walter Kloth, no Jar-
dim Imperial e, de acordo com a 
Secretaria de Educação, simboli-
zará mais um marco na história da 

Educação de Atibaia, assim como 
o CIEM I, inaugurado em feve-
reiro de 2014 no Jardim Tercei-
ro Centenário e que possibilitou, 
pela primeira vez, o acompanha-
mento estudantil da creche até o 
Ensino Fundamental. Desde en-
tão, o Centro Integrado de Educa-
ção Municipal - CIEM tornou-se 
um modelo de referência munici-
pal e regional, contando com ati-
vidades extracurriculares e mul-
tidisciplinares.

Com um investimento total 
estimado em mais de R$ 23 mi-
lhões, o prédio terá uma área cons-
truída de mais de 6 mil m², com 
estrutura moderna e completa. No 
piso térreo da unidade funcionará 
uma portaria e um estacionamen-
to, playground, cozinha, refeitório, 
vestiários, posto médico, auditó-
rio, camarins, recreio, o Centro de 
Atendimento e Apoio ao Desen-

volvimento Educacional (CAA-
DE), quadra poliesportiva cober-
ta, piscina coberta semiolímpica e 
salas: administrativa (secretaria), 
de professores, infantis, de berçá-
rio, de creche, de atividades mul-
tiuso e de repouso. Já no primeiro 
piso haverá salas de aulas, sanitá-
rios, biblioteca e laboratórios.

A nova unidade do CIEM foi 
planejada e projetada pelo Exe-
cutivo para ser mais um comple-
xo educacional a englobar desde 
a primeira infância até o Ensino 
Fundamental em Atibaia. A aná-
lise funcional realizada pela Pre-
feitura para o desenvolvimento do 
projeto considerou todas as ne-
cessidades e exigências que um 
complexo desse porte precisa ofe-
recer, além de especial considera-
ção sobre a forma como ele será 
vivenciado pelos alunos, profes-
sores e funcionários da escola.

Criado para tornar realida-
de o sonho da casa própria, o 
“Programa Minha Casa Minha 
Vida” já ajudou muita gente 
a sair do aluguel. Em Atibaia, 
1480 famílias de baixa ren-
da inscritas no programa “Ha-
bitAção” da Prefeitura foram 
contempladas nos sorteios de 
apartamentos dos Conjuntos 
Residenciais Jerônimo de Ca-
margo e financiaram em até 
120 prestações mensais o cor-

ATIBAIA AUTUOU 44
ESTABELECIMENTOS EM

FISCALIZAÇÃO AO COMÉRCIO
Prefeitura divulgou balanço das empresas que descumpriram decreto no enfrentamento ao 
Coronavírus. Ao todo foram mais de 800 demandas atendida: 15 resultaram em multas, 11 

estabelecimentos foram fechados e 18 notificados

ESTRUTURA DO CIEM II AVANÇA 
COM AGILIDADE EM ATIBAIA

Novo complexo fica na Av. Industrial Walter Kloth, no Jardim Imperial,
e simbolizará mais um marco na história da Educação de Atibaia

PREFEITURA ALERTA SOBRE
COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR

DE MORADIAS POPULARES
Vender ou alugar moradias populares antes da quitação do financiamento

é ilegal e pode acarretar a perda do imóvel
respondente a 10% do valor to-
tal do imóvel. Os outros 90% 
foram custeados pela Caixa 
Econômica Federal, que pro-
íbe a venda e o aluguel dos 
imóveis antes da quitação do 
financiamento como forma de 
garantir que o Programa alcan-
ce sua finalidade: atender pes-
soas de baixa renda que possi-
velmente não conseguiriam ter 
a casa própria de outra forma.

Vender, alugar, ceder, tro-

car ou abandonar o apartamen-
to pode acarretar a reintegração 
de posse do imóvel pelo Fundo 
de Arrendamento Residencial 
da Caixa, responsável por fis-
calizar as irregularidades. Para 
priorizar quem necessita de mo-
radia, não quem usa o imóvel 
para lucrar, a venda do aparta-
mento antes da quitação do fi-
nanciamento é nula e não tem 
valor legal. Quem vende fica 
obrigado a restituir integralmen-

te os subsídios recebidos e não 
poderá mais participar de ne-
nhum programa social com re-
cursos federais. E quem adqui-
re irregularmente também perde 
o imóvel.

As denúncias de irregulari-
dades recebidas pela Secretaria 
de Habitação são encaminhadas 
à Caixa Econômica Federal, que 
também as acolhe diretamente 

pelo telefone 0800 725 7474. A 
partir da denúncia, a Caixa acio-
na a Prefeitura, que verifica se 
a denúncia é realmente proce-
dente, encaminhando ofício ao 
Fundo de Arrendamento Resi-
dencial para que tome as pro-
vidências cabíveis conforme as 
cláusulas contratuais da compra 
do apartamento.

Uma administração eficien-

te depende não só do poder pú-
blico, mas precisa da participa-
ção e colaboração da sociedade. 
Ajude a garantir a moradia para 
que mais precisa, não compac-
tue com negócios ilegais e de-
nuncie a venda, aluguel, cessão, 
troca ou abandono de moradias 
populares. Além de um exercí-
cio de cidadania, é um dever 
de todos.
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Confira as 10 tendências 
para o mundo pós-pandemia:

1. Revisão de crenças
e valores
A crise de saúde pública é 

definida por alguns pesquisa-
dores como um reset, uma es-
pécie de um divisor de águas 
capaz de provocar mudanças 
profundas no comportamento 
das pessoas. “Uma crise como 
essa pode mudar valores”, diz 
Pete Lunn, chefe da unidade 
de pesquisa comportamental 
da Trinity College Dublin, em 
entrevista ao Newsday.

“As crises obrigam as co-
munidades a se unirem e traba-
lharem mais como equipes, seja 
nos bairros, entre funcionários 
de empresas, seja o que for... E 
isso pode afetar os valores da-
queles que vivem nesse perío-
do - assim como ocorre com as 
gerações que viveram guerras”.

Já estamos começando a ver 
esses sinais no Brasil - e no centro 
de São Paulo, com vários exem-
plos de pessoas que se unem para 
ajudar idosos, por exemplo.

2. Menos é mais
A crise financeira decorren-

te da pandemia por si só será 
um motivo para que as pesso-
as economizem mais e revejam 
seus hábitos de consumo. Como 
diz o Copenhagen Institute for 
Futures Studies, a ideia de “me-
nos é mais” vai guiar os consu-
midores daqui para frente.

Mas a falta de dinheiro no 
momento não será o único mo-
tivo. As pessoas devem rever 
sua relação com o consumo, re-
forçando um movimento que já 
vinha acontecendo. “Consumir 
por consumir saiu de ‘moda’”, 
escreve no site O Futuro das 
Coisas de Sabina Deweik, mes-
tre em comunicação semióti-
ca pela PUC e pesquisadora de 
comportamento e tendências.

O outro lado desse proces-
so é um questionamento maior 
do modelo de capitalismo ba-
seado pura e simplesmente na 
maximização dos lucros para os 
acionistas. “O coronavírus trou-
xe para o contexto dos negócios e 
para o contexto pessoal a neces-
sidade de revisitar as prioridades. 
O que antes em uma organiza-
ção gerava resultados financei-
ros, persuadindo, incentivando 
o consumo, aumentando a pro-
dução e as vendas, hoje não fun-
ciona mais”, diz Sabina.

“Hoje, faz-se necessário 
pensar no valor concedido às 
pessoas, no impacto ambien-
tal, na geração de um impac-
to positivo na sociedade ou no 
engajamento com uma causa. 
Faz-se necessário olhar defini-
tivamente com confiança para 
os colaboradores já que o home 
office deixou de ser uma alter-
nativa para ser uma necessida-
de. Faz-se necessário repensar 

a sociedade do consumo e re-
fletir o que é essencial”.

3. Reconfiguração dos
espaços do comércio
A pandemia vai acentuar o 

medo e a ansiedade das pessoas 
e estimular novos hábitos. As-
sim, os cuidados com a saúde e 
o bem-estar, que estarão em alta, 
devem se estender aos locais pú-
blicos, especialmente os fecha-
dos, pois o receio de locais com 
aglomeração deve permanecer.

“Quando as pessoas volta-
rem a frequentar espaços pú-
blicos, depois do fim das res-
trições, as empresas devem 
investir em estratégias para en-
gajar os consumidores de modo 
profundo, criando locais que tra-
gam a eles a sensação de estar 
em casa”, diz um relatório da 
WGSN, um dos maiores bure-
aus de pesquisas de tendências 
do mundo.

Eis um ponto de atenção 
para bares, restaurantes, cafe-
terias, academias e coworkings, 
que devem redesenhar seus es-
paços para reduzir a aglomera-
ção e facilitar o acesso a produ-
tos de higiene, como álcool em 
gel. Os espaços compartilhados, 
como coworkings, têm um gran-
de desafio nesse novo cenário.

4. Novos modelos de
negócios para restaurantes
Uma das dez tendências 

apontadas pelo futurista Rohit 
Bhatgava é o que ele chama de 
“restaurantes fantasmas”, termo 
usado para descrever os estabe-
lecimentos que funcionam só 
com delivery. Como a possibi-
lidade de novas ondas da pan-
demia num futuro próximo, o 
setor de restaurantes deve ficar 
atento a mudanças no seu mo-
delo de negócios, e o serviço de 
entrega vai continuar em alta e 
pode se tornar a principal fon-
te de receita em muitos casos.

5. Experiências
culturais imersivas
Como resposta ao isolamen-

to social, os artistas e produto-
res culturais passaram a apostar 
em shows e espetáculos online, 
assim como os tours virtuais a 
museus ganharam mais desta-
que. Esse comportamento deve 
evoluir para o que se pode cha-
mar de experiências culturais 
imersivas, que tentam conectar 
o real com o virtual a partir do 
uso de tecnologias que já estão 
por aí, mas que devem se dis-
seminar, como a realidade au-
mentada e virtual, assistentes 
virtuais e máquinas inteligentes.

De acordo com o estudo 
Hype Cycle, da consultoria in-
ternacional Gartner, as experi-
ências imersivas são uma das 
três grandes tendências da tec-
nologia. Destacamos aqui a área 
cultural, mas isso também se 
estende a outros setores, como 
esportes, viagens a varejo, con-

forme indica o relatório A Post-
-Corona World, produzido pela 
Trend Watching, plataforma 
global de tendências.

6. Trabalho remoto
O home office já era uma re-

alidade para muita gente, de fre-
elancers e profissionais liberais 
a funcionários de companhias 
que já adotavam o modelo. Mas 
essa modalidade vai crescer ain-
da mais. Com a pandemia, mais 
empresas - de diferentes portes - 
passaram a se organizar para tra-
balhar com esse modelo. Além 
disso, o trabalho remoto evita a 
necessidade de estar em espaços 
com grande aglomeração, como 
ônibus e metrôs, especialmente 
em horários de pico.

7. Morar perto do trabalho
Essa já era uma tendência, 

e morar no centro de São Paulo 
se tornou um objeto de desejo 
para muitas pessoas justamen-
te por conta disso, entre outros 
motivos. Mas, com o receio de 
novas ondas de contágio, morar 
perto do trabalho, a ponto de ir 
a pé e não usar transporte pú-
blico, deve se tornar um ativo 
ainda mais valorizado.

8. Shopstreaming
Com o isolamento social, 

as lives explodiram, principal-
mente no Instagram. As vendas 
pela Internet também, passando 
a ser uma opção também para 
lojas que até então se valiam 
apenas do local físico. Pois pen-
se na junção das coisas: o shop-
streaming é isso. Uma versão 
Instagram do antigo ShopTime.

9. Busca por novos
conhecimentos
Num mundo em constante 

e rápida transformação, atuali-
zar seus conhecimentos é ques-
tão de sobrevivência no merca-
do (além de ser um prazer, né?). 
Mas a era de incertezas aberta 
pela pandemia aguçou esse sen-
timento nas pessoas, que pas-
sam, nesse primeiro momento, 
a ter mais contato com cursos 
online com o objetivo de apren-
der coisas novas, se divertir e/ou 
se preparar para o mundo pós-
-pandemia. Afinal, muitos em-
pregos estão sendo fechados, 
algumas atividades perdem es-
paço enquanto outros serviços 
ganham mercado.

10. Educação a distância
Se a busca por conheci-

mentos está em alta, o canal 
para isso daqui para frente será 
a educação a distância, cuja ex-
pansão vai se acelerar. Neste 
contexto, uma nova figura deve 
entrar em cena: os mentores vir-
tuais. A Trend Watching aposta 
que devem surgir novas plata-
formas ou serviços que conec-
tam mentores e professores a 
pessoas que querem aprender 
sobre diferentes assuntos.

Fonte: El País/Clayton Melo

COMO O CORONAVÍRUS VAI MUDAR 
NOSSAS VIDAS: DEZ TENDÊNCIAS 
PARA O MUNDO PÓS-PANDEMIA

Consumir por consumir sai de moda, morar perto do trabalho, atuar mais no coletivo com colegas de 
empresas, ou vizinhos do bairro. A Covid-19 vai rever valores e mudar hábitos da sociedade

Janaína Carolino

Ser enfermeira é ser o ver-
bo de ligação entre o cuidado, 
o paciente e todos os serviços 
de saúde!

SOMOS quem acolhe, quem 
ouve, quem admite, quem relata, 
quem avalia o melhor cuidado, 
quem pensa quais os recursos, 
insumos, equipes e profissionais 
além de nós, para cada pessoa 
que chega, irá necessitar!

Somos quem ESTÁ do lado 
do paciente, da família da equi-
pe, da instituição e de todos que 
de alguma forma participam do 
cuidado!

Quem PERMANECE mes-
mo depois que todos se vão, que 
confere cada item, do cuidado 
ou que simplesmente segura a 
mão do paciente, de um fami-
liar ou de um colega e, o ouve 
prestando assim, um cuidado 
chamado empatia!

Somos quem FICA de olho 
pra ver se tudo está correndo 
bem, se a segurança do pacien-
te e de toda a equipe está garan-
tida, que fica preocupado com 
tudo e com todos!

Somos quem CONTINUA, 
quem permanece, quem executa!

Somos quem SE TORNA 
competente buscando sempre 

aprimorar conhecimentos e téc-
nicas para garantir o melhor cui-
dado, quem se torna ombro pra 
família chorar seus medos e an-
siedades, quem se torna famí-
lia dos colegas com quem pas-
samos muitas vezes mais tempo 
do que com a nossa família!

VIVEMOS a enfermagem 
por amor, para cuidar de vidas 
além das doenças. De pesso-
as, que são histórias, conquis-
tas, angústias e alegrias assim 
como nós!

Que sejamos sempre o ver-
bo que liga a vida a vida atra-
vés do cuidado!

SER ENFERMEIRA

A antecipação à crise e as 
contínuas providências toma-
das pela Prefeitura da Estância 
de Atibaia têm mostrado re-
sultados no controle da curva 
do COVID-19 em Atibaia. A 
implantação do Plano de Con-
tingência em 15 de março re-
sultou numa série de decretos 
publicados pela Administração 
Municipal que em sua última 
edição, publicada no sábado 
(9), estende a quarentena até o 
dia 31 de maio com a flexibili-
zação adotada anteriormente.

A Administração não tem 
medido esforços para garantir 
uma flexibilização comercial 
com segurança e sem efeitos 
negativos em relação ao Co-
ronavírus. A ampla campanha 
“Sua Casa é Sua Proteção” de 
conscientização, a distribuição 
de 50 mil kits de máscaras e 
álcool gel para a população, 
a fiscalização permanente as 
regras de higiene e aglome-
rações, entre outras medidas 
têm possibilitado uma retoma-
da gradual e efetiva de seto-
res comerciais sem impactar 
a saúde pública.

Das ações tomadas desde 
o início da pandemia, houve 
a suspensão das aulas da rede 
municipal em 23 de março, 
com férias antecipadas entre 
os dias 13 e 27 de abril, além 
de retorno de forma on-line e 
com entrega de atividades para 

quem não tiver acesso à inter-
net. A suspensão de eventos e 
atividades, além do fechamen-
to dos equipamentos públicos 
de lazer e entretenimento re-
duziram a circulação de pes-
soas na cidade.

O fechamento do comércio 
por tempo determinado e com 
reabertura a partir do dia 23 
de abril, para empresas MEIs, 
MEs e EPPs com as medidas 
de segurança e higiene devida-
mente adotadas e fiscalizadas 
pela Operação Saturação, visa 
uma circulação contida de pes-
soas, sem excesso, proximida-
de ou aglomerações. Além da 
orientação à iniciativa privada 
de como proceder, sanções po-
dem ser aplicadas a quem de-
sobedecer aos protocolos de 
higiene e distanciamento.

A fiscalização nas princi-
pais entradas da cidade, a per-
missão de transporte coleti-
vo intermunicipal entre São 
Paulo e Atibaia para profis-
sionais de saúde e segurança, 
redução dos horários de ôni-
bus urbanos, a intervenção da 
empresa SOU e medidas de hi-
giene foram necessárias para 
o enfrentamento à pandemia. 
O Executivo ainda reforçou o 
atendimento para pessoas em 
situação de rua, realizou qua-
tro edições do Drive Thru So-
lidário do Fundo Social para 
arrecadar alimentos e produ-

tos de higiene e limpeza e in-
tensificou a entrega de cestas 
básicas (em domicílio) para 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social.

No dia 23 de abril a Pre-
feitura iniciou a distribuição 
de 50 mil kits com álcool gel 
e máscara à população dando 
suporte para que os que pos-
suem menos acesso na aquisi-
ção destes materiais também 
possam se proteger. O uso de 
máscaras pela população em 
locais públicos e de circulação 
de pessoas passou a ser obri-
gatória na mesma data.

As ações citadas e outras 
inúmeras adotadas pela Ad-
ministração Municipal foram 
decisivas para manter, até o 
momento, uma curva achatada 
em Atibaia. A Prefeitura alerta 
que todas as medidas não são 
isoladas e, precisam da cons-
cientização e participação de 
toda a população da cidade. Os 
números de isolamento social 
apresentados pelo Governo do 
Estado de São Paulo indicam 
que, durante este último final 
de semana, de Dia das Mães, 
Atibaia contabilizou 49% de 
adesão ao isolamento no sá-
bado (09) e 55% no domin-
go (10). A medição da taxa de 
isolamento é um dos indica-
dores de possível aumento ou 
não da disseminação do vírus 
na cidade.

COMO ATIBAIA ESTÁ ENFRENTANDO 
A CRISE DO CORONAVÍRUS

Prefeitura de Atibaia prorrogou quarentena até 31 de maio. Serviços retomados seguem em 
funcionamento acompanhados de fiscalização e medidas como distribuição de

50 mil kits e ampla campanha de conscientização
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ALIMENTAÇÃO
& SAÚDE

Elaine Cristina
Bueno Latin*

É uma doença autoimu-
ne, que afeta toda a fisiolo-
gia corporal, causando infla-
mação e dor.

A doença costuma afetar 
as mulheres em idade repro-
dutiva.

Somente 10% dos homens 
sofrem de lúpus.

A doença tem por carac-
terística principal além dos 
autoanticorpos e complexos 
imunitários, o processo in-
flamatório.

Os principais
sintomas são:
- Febre, dor nos músculos 

e articulações;

- Erupção cutânea facial;
- Perda de peso;
- Fadiga;
- Queda de cabelo;
- Feridas na boca;
- Náuseas;
- Infecções urinárias re-

correntes,
- Constipação e
- Sensibilidade ao sol.

A alimentação precisa ser 
altamente anti-inflamatória, 
tratar fungos, vírus e para-
sitas.

A Vitamina D é o nutrien-
te ESSENCIAL para o trata-
mento.

A dieta deve ser livre de 
metais tóxicos, pois há mui-
tos estudos mostrando tam-
bém que cadmio e mercúrio 
exacerbam a doença.

A dieta vai auxiliar no 
controle do quadro inflama-
tório da doença e das compli-
cações da própria terapêutica.

Evitar - Situações como 
excesso de gordura corpo-
ral, excesso de proteína, fal-
ta de vitamina D, excesso de 
ômega-6.

LÚPUS

Desvendando
a Gastronomia

Chef Eduardo Ortiz
E-mail: eduardo@chef-eduortiz.com.br

* A autora é nutricionista pela Faculdade de Ciências
e Letras de Bragança Paulista - FESB CRN 3 41336.

E-mail: elainebueno.nutricionista@bol.com.br

RECEITAS SEM GLÚTEN

ESPAÇO OTIMÍSTICO
Marcia Haubrich
marciahaubrich@hotmail.com

16 de maio
40º IEIAZEL: Domina a 

impressa falada e escrita, in-
fluencia os homens de letras, 
romancistas e artistas, dá amor 
à leitura, ao desenho e às ciên-
cias em geral. No negativo: do-
mina os vícios e influencia os es-
píritos sombrios. Salmo 87, cor 
rosa e incenso de rosas.

17 de maio
41º HAHAHEL: Protege 

o cristianismo, missionários e 
apóstolos, grandeza de alma, 
muita energia e espírito reli-
gioso. No negativo: influencia 
os apóstatas, os renegados e os 
maus sacerdotes. Salmo 119, cor 
azul e incenso de cedro.

18 de maio
42º MICAEL: Protege os 

monarcas, os príncipes e os go-
vernantes, influencia os políti-
cos e suas aptidões diplomáticas, 
confere honras e popularidade. 
Salmo 120, cor azul e incenso 
de erva-cidreira.

19 de maio
43º VEUALIAH: Liberta os 

escravos, inspira a independên-
cia, a paz, influi sobre a prospe-
ridade do país; conduz à glória; 
dá amor as ciências que têm re-
lação com as guerras. No nega-
tivo: provoca discórdia entre os 
estados e países, induz as revolu-
ções, dissemina orgulho pesso-
al e paixões. Salmo 87, cor ver-
melha e incenso de manjericão. 

20 de maio
44º IELAHIAH: Ajuda a 

vencer processos, dá vitória; 
incita viagens. No negativo: 
preside a guerra e causa flage-

lo humano e na natureza, inci-
ta à crueldade. Salmo 118, cor 
vermelha e incenso de pimenta. 

21 de maio
45º SEALIAH: Confunde 

os maus e os orgulhosos, eleva 
os humildes e os bons, domina 
a vegetação dando vida e saúde 
a tudo que respira, confere amor 
à instrução, caráter franco e ge-
neroso. No negativo: domina a 
atmosfera provocando grande 
calor ou frio, excessiva seca ou 
humidade. Salmo 93, cor ama-
rela e incenso de alecrim.

22 de maio
46º ARIEL: Descobre te-

souros ocultos; revela segredos 
da natureza, traz à tona objetos 
perdidos. Dá espírito forte, sutil, 
ideias novas, pensamentos su-
blimes, ajuda a resolver confli-
tos e encontrar meios para apa-
ziguar os ânimos; faz agir com 
prudência. No negativo: pertur-
ba o espírito e faz as pessoas co-
meterem imprudências e atos in-
sanos. Salmo 144, cor violeta e 
incenso de cipreste.

Bom  Astral!!!!!!

PÃO DE QUEIJO 
SEM QUEIJO

Ingredientes
- 500 g de polvilho azedo
- 1 colher de sopa rasa 
de sal
- ¾ de copo de óleo
(180 ml)
- 1 copo de água (250 ml)
- 3 ovos
Modo de preparo
Ferva a água com o óleo 

e o sal. Verta sobre o polvi-
lho, numa tigela. Misture bem 
com colher de pau e acrescen-
te os ovos. Misture bem. Se fi-
car muito firme, adicione mais 
um ovo. Bata vigorosamente, 
até desprender do fundo da ti-
gela. Pingue às colheradas em 
assadeira grande, não untada. 
Leve ao forno bem quente por 
cerca de 45 minutos. Quan-
do você apertar com o dedo e 
não afundar, está assado. Sir-
va quente! Fica muito bom!

Obs.: Alguns polvilhos 
pedem menor quantidade de 
água, para dar o ponto de en-
rolar.

PÃO DE 
SANDUÍCHE

Ingredientes
- 2 colheres de sopa de óleo 

de girassol ou canola
- 1 envelope de fermento 

biológico instantâneo
- 2 colheres de sopa rasas 

de açúcar
- 1 colher de chá de vina-

gre de maçã
- 1 e 1/3 de xícara de lei-

te morno
- 1 e ½ xícara de creme de 

arroz
- 1 e ½ xícara de polvilho 

doce
- 1 colher de chá cheia de 

sal
- 1 ovo
Para Pincelar
- Óleo

Modo de preparo
Numa tigela misture as fa-

rinhas, o açúcar, o fermento e o 
sal. Acrescente o ovo, o óleo, o 
vinagre e o leite e bata na ba-
tedeira por 3 minutos. Colo-
que a massa numa forma para 
pão, cubra e deixe crescer até 
dobrar de volume. Pincele o 
pão com o óleo (um detalhe 
que não deve ser esquecido 
nessa receita) e asse em forno 
médio pré-aquecido até dou-
rar. Se não for consumido em 
até 24 horas, deve ser fatiado 
e congelado. Depois é só aque-
cer na medida em que vai ser 
consumido.
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Gisele Beraldo de Paiva*

A Medida Provisória 
905/2019, de novembro de 
2019, tinha acabado com a 
modalidade de acidente de 
trabalho chamada de aciden-
te de trajeto, ou seja, o traba-
lhador que se acidentava indo 
ou voltando do trabalho, não 
tinha mais direito ao benefício 
na modalidade acidentária, ou 
seja, não teria estabilidade no 
emprego e o valor seria me-
nor, em razão da reforma da 
previdência.

Esta medida provisória foi 
revogada por outra, a de nº 
955/2020 e o ACIDENTE DE 
TRAJETO VOLTOU A SER 
CONSIDERADO COMO ACI-
DENTE DE TRABALHO.

Mas, será que você conhe-
ce todos os seus direitos quan-
do se acidenta?

Muitos trabalhadores não 
sabem, mas quando se sofre 
um acidente, qualquer que seja 
e inclusive o de trajeto, o INSS 
pode ser obrigado a pagar um 
benefício denominado auxí-
lio-acidente até a data da apo-
sentadoria do trabalhador - isto 
também voltou a ser possível 
com a revogação da MP 905.

Vejam que interessante: me 
acidentei com 19 anos, tive di-
reito ao auxílio-acidente, nes-
te caso, o INSS pode pagar o 
beneficio até a pessoa se apo-
sentar com idade, ou seja, se 
for homem, durante 44 anos, 
até que ele tenha 65!!!!

Mas quem tem direito?
Todo empregado, ou em-

pregado doméstico, ou, ainda, 
trabalhador rural, que se aci-
denta no trabalho ou em qual-
quer outro lugar: pode ser em 
casa, no trânsito, no jogo de fu-
tebol, ou seja, em qualquer si-
tuação da vida cotidiana e tam-
bém em acidentes de trabalho 
e de trajeto.

Quando se tem direito?
Quando o acidente - que 

pode ser do trabalho ou de 

qualquer outra natureza, inclu-
sive doméstico - causa uma se-
quela e há redução da capa-
cidade de trabalho, ou seja, a 
pessoa sequelada consegue tra-
balhar, mas com uma dificul-
dade maior.

Pode ser a perda de um 
dedo, de uma mão, de parte do 
pé, de visão, de audição, pro-
blema de marcha (estar “man-
co”), encurtamento de mem-
bro, perda de fala, de memória 
ou qualquer outra coisa que o 
acidentado tenha sofrido e que 
dificulte o seu trabalho.

Como conseguir
o benefício?
O empregado deve ter um 

laudo médico que indique a 
ocorrência do acidente, a se-
quela e a diminuição da for-
ça do trabalho, ainda que seja 
mínima.

Em posse deste documen-
to deverá o empregado soli-
citar pelo “portal meu inss” o 
seu benefício. Caso seja nega-
do, deverá procurar um advo-
gado de sua confiança para in-
gressar com o pedido judicial.

Se ele tiver recebido au-
xílio-doença quando se aci-
dentou e o INSS cessou, tem 
direito à atrasados do auxílio-
-acidente, desde a alta do be-
neficio.

E qual o valor
do beneficio?
O auxílio-acidente tem va-

lor que vai de ½ salário míni-
mo até ½ teto previdenciário, 
chegando a ser maior que R$ 
3.000,00, a depender da média 
remuneratória do trabalhador!

Quando se recebe este be-
neficio, o empregado pode tra-
balhar, de forma que recebe em 
conjunto o salário e o benefício, 
o que complementa sua renda.

E recebe por
quanto tempo?
Até se aposentar, o que fi-

cou mais difícil após a refor-
ma da previdência. Caso não 
se aposente, o empregado re-
cebe até seu falecimento, inde-
pendentemente do tempo que 
isso possa levar.

Mas atenção: para os de-
pendentes do segurado que re-
cebe o auxílio-acidente ter di-
reito à pensão por morte em 
caso de óbito daquele, deverá 
haver contribuições ao INSS 
durante o período de recebi-
mento, ou seja, somente o rece-
bimento deste auxílio não pos-
sibilita a concessão de pensão 
por morte em caso de óbito.

CONHEÇA
SEUS DIREITOS!

* A autora é advogada especializada e MBA em direito previ-
denciário, professora de direito previdenciário em pós-graduações, 
cursos preparatórios para concurso público e cursos de extensão 
para advogados e bacharéis em direito. Face book: Gisele Paiva. 
Instagram: @profgiselepaiva. Rua Padre Francisco Rodrigues dos 
Santos, nº 74 - Centro, Atibaia - SP, Fones 3402-1621/95599-0111 
e Rua Guilherme Dias Santos Silva, nº 135 - Centro, Bom Jesus 
dos Perdões - SP, Fones 4012-4154/99686-2272.

O ACIDENTE DE
TRAJETO VOLTOU A
SER ACIDENTE DE
TRABALHO. MAS...
VOCÊ CONHECE O

AUXÍLIO-ACIDENTE?
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COISAS DO MUNDO, MINHA NEGAPor Edgard de Oliveira Barros (*)
site: www.edgardbarros.net.br
e-mail: edgard.obarros@uol.com.br

Como voam as borboletas
Estava eu sentado 

à beira do jar-
dim aqui de casa, 
contemplando a 

natureza - que beleza - quando, 
sem mais nem menos passou 
por mim uma linda borboleta.

Voava, planava, brincava 
no ar como se o mundo fosse 
só dela. E será que não era? 
Era sim. O mundo tem donos 
e todos somos donos, nada 
mais, nada menos, que donos 
da natureza. Que é tão grandi-
osa que nos acolheu e inclu-
sive até hoje nos possui. Não é 
engraçado isso? Somos donos 
de uma natureza que é a nos-
sa dona, incrível isso.

Mas, enfim, dizia eu, flana-
va a borboleta e passava por 
mim como que me desafian-
do: “...Eu voo, você não voa 
como eu!”.

“Engano seu, moça” - re-
spondi: “Eu não voo, mas 
meu pensamento, minha vis-
ta, minha vida voam com você 
e como você...”.

Acho que ela me entendeu 
e me atendeu. Percebi que sor-
ria, e voou para longe do meu 
alcance. Me deixou perdido 
nos meus pensamentos.

Sim, meus pensamentos 
que, a partir daquele momen-
to queriam saber quanto tem-
po vive uma borboleta? E para 
que serve uma borboleta? O 

que faz uma borboleta na vida 
ou nesse mundo de Deus?

“...um fofoqueiro...”

Não me contive e feito um 
fofoqueiro fui atrás de saber da 
vida dela. Afinal, uma linda 
borboleta como aquela mere-
cia ser personagem, transfor-
mar-se em “alguém” que todo 
mundo, ou pelo menos parte 
do mundo soubesse que ela 
existia.

Para falar a verdade nem 
era uma borboleta tão diferen-
ciada assim, quase nada além 
do comum das borboletas. Ela 
que me perdoe, mas já vi bor-
boletas bem mais esvoaçantes, 
bem mais bonitas, bem mais 
vistosas, bem mais tudo, en-
fim. Tem borboletas que vi-
ram artistas, pintura nas mãos 
de quem sabe ver. Da mesma 
forma que tem borboletas que 
são ou já foram cantadas em 
prosa e verso.

A borboleta que vos falo 
e que veio me visitar merecia 
coisa melhor do que a minha 
atenção. Talvez um texto mais 
poético, mais vibrante, que en-
altecesse o mais possível aque-
la beleza no voo, aquelas que-
bradas no ar, exibição poética 
que só as borboletas sabem 
fazer. Não estou à altura da 
beleza da minha borboleta. 

colocaria em dúvida. Se bem 
que o Capitão desconfia de 
tudo, até da confiança mais 
confiável e vai ver que...

O fato é que as meninas 
borboletas atraem pela sua 
beleza. E existem várias es-
pécies de borboletas por tudo 
quanto é lugar no mundo, des-
de as regiões mais frias até as 
florestas tropicais e se tor-
naram polinizadoras e fun-
damentais para a dispersão 
e preservação das mais dif-
erentes plantas por levarem 
e distribuírem seu pólen por 
tudo quanto é canto, inclusive 
as regiões mais distantes.

Mas, aí, nesta altura do 
campeonato, o tal campeona-
to de futebol que foi interrom-
pido ou nem começou ainda 
por essa questão maior da na-
tureza, os tais bichinhos safa-
dos chamados de vírus, nada 
a ver, claro, com o “vírus do 
Ipiranga às margens plácidas”. 
Então, dizia, os vírus tentaram 
se virar contra mim ou contra 
nós, afinal, vírus é vírus e eles 
se viram todos contra todos até 
contra o Capitão, o dito Bol-
so, e eu disse “dito Bolso” e 
não “bolso do Dito”, pois uma 
coisa é uma coisa e outra coi-
sa às vezes é outra coisa, pois, 
hoje em dia nem as coisas são 
coisas que prestam e tem coi-
sa fazendo tudo quanto é coi-

sa para aparecer no Fantástico.
Mas, enfim, diante de tan-

ta bobagem que me veio à 
cabeça, Bolsonaro no meio, 
resolvi ir aos livros ou aos fa-
tos e constatei que as borbo-
letas têm super visão, o que, 
certamente as recomendariam 
para trabalhar no Governo, já 
que o Governo, ao que se con-
stata no dia a dia e no noite a 
noite, é cego ou não tem visão 
de coisa nenhuma. Por querer 
ou até sem querer, vai saber...

“...se agarre nas tetas
do governo...”

Tem gente pra burro pen-
durada nas tetas governamen-
tais, em todos os governos, di-
ga-se de passagem (ainda bem 
que é de passagem), porque, se 
a gente se detiver na análise de 
cada cargo, de cada salário, 
de cada vagabundo que ocupa 
esse país a gente muda daqui 
e vai para o inferno, pois lá no 
inferno a gente fica ao lado do 
diabo e o diabo é uma grande 
companhia ao contrário desses 
santinhos de pau oco, como di-
ziam os caipiras daquele tem-
po, como o Bolsonaro.

Sim, o Bolsonaro é um 
caipira que deu certo, sabia? 
Nasceu no interior do Estado 
de São Paulo e caiu no mundo 
da política. Se bem que o Bol-

(*) Edgard de Oliveira
Barros é jornalista, contador 

de causos e coisas do povo

Disse minha, e isso contém 
uma inverdade muito grande: 
as borboletas não têm dono. 
As borboletas são do mundo, 
são o toque de graça da na-
tureza. Pois é.

Pedi licença à borboletinha 
que me sobrevoava e fui ao 
Google, mestre dos mestres, o 
que sabe tudo de tudo ou quase 
tudo sobre o universo e o além 
do além. E disse-me ele, de-
pois de uma grande aula sobre 
o que chama de inseto colorido 
e amado por tanta gente, que 
talvez existam nada menos que 
30 mil espécies de bichinhos 
desses, borboletas diurnas ou 
noturnas, espalhadas nos mais 
diferentes habitats.

“...borboletinhas
velhinhas...”

São velhinhas as meninas 
pois apareceram há mais de 40 
milhões de anos, coisa com-
provada pela ciência, e não me 
pergunte como foi que com-
provaram isso, talvez a infor-
mação tenha vindo de algum 
político desses mais mentiro-
sos pouquinha coisa que vivem 
aqui no Brasil. Mas, não, claro 
que não. Tudo isso vem de in-
formações científicas que nem 
o Lula ou “us cumpanhero” 
desmentiriam.

Nem o capitão Bolsonaro 

sonaro até nem é dos piores, 
tem coisa ruim-bem-mais-
ruim que ele por aí.

Volto às borboletas que dá 
mais certo. Segundo conferi, 
ainda no velho Google, as bor-
boletas têm super visão e isso 
me leva a uma excelente ideia: 
convocar um mundão de borbo-
letas e botar tudo lá em Brasília.

A função é ficar de olho em 
cima de tanta bobagem, tanta 
sacanagem, tanta marotagem 
e tantas outras rimas tão pi-
ores quanto essas já expostas.

Borboletas do Brasil, uni-
vos! Já que o povo está pouco 
se lixando para tanta sacanagem 
contra o nosso país, vamos par-
tir em bloco para Brasília. Todo 
mundo “avoando” feito borbo-
leta, as de olho bem aberto. Nóis 
di olho na fita.

Pirei ou Piraram? Jean Claude
LatinAs melhores da Internet
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ESPORTES
Fábio Silvério - Especial para o Atibaia Hoje

Loja 1. Av. São João 760, Centro - Fone 4413-1432
 Loja 2. Rua Guaraci, Estoril - Fone 4411-4969

TAPEÇARIA
BRASIL

ESPECIALIZADO EM ESTOFAMENTOS 
EM COURO PARA AUTOS E SOFÁS

SALÃO DO WAGNER
Cortes Unissex - Tintura - Luzes
Escova Progressiva e Gradativa

Hidratação - Cauterização
Manicure e Pedicure

Fone: 4412-6233
Rua Benedito de Almeida Bueno, 30 - Centro - Atibaia

A Verotex Atibaia atende com as normas de prevenção à Co-
vid-19. Tecidos para confecção de máscaras, toalhas dos times de 
futebol; cortinas, edredons e muito mais. Praça da Santa Casa, nº 
10. Ligue: (11) 4411-3226

A Steelbody Suplementos devido à Covid-19 está atendendo to-
das as normas de higiene e fazendo delivery, via WhatsApp: (11) 
9.5805-7080, fixo: (11) 2427-2770, redes sociais: Instagram e fa-
cebook, pedidos acima de R$ 50,00, região de Atibaia. Av. Juve-
nal Alvim, nº 102 - centro, perto da rodoviária

A Rey Brasil Auto Peças atende com todas as normas de higie-
ne e prevenção à Covid-19. Rua Eurico de Souza Pereira, nº 308 - 
Alvinópolis. Faça o pedido: (11) 4411-2289

A Valparaizo Auto Peças atende com todas as normas de higie-
ne e prevenção à Covid-19 e pelo WhatsApp (11) 9.8694-2372 e 
(11) 4414-1111. Rua Otávio Passos, nº 200 - Alvinópolis

No salão do Wagner você faz cortes de cabelo em geral, pin-
turas e muito mais. Respeitando as normas de higiene e preven-
ção à Covid-19. Rua Benedito de Almeida Bueno, nº 34 - centro. 
Fone 4412-6233

O Zicão da Tapeçaria Brasil atende com todas as normas de 
prevenção à Covid-19. Sofás sob medida. Especializada em esto-
famentos em couro para automóveis. Av. São João, nº 760 - Cen-
tro. Rua Guaraci, nº 103 - Estoril. Fones 4413-1432/4411-4969

O árbitro Leandro Bizzio Mari-
nho, que já morou em Atibaia, em 
entrevista nos falou sobre o momen-
to da carreira e o quanto a pandemia 
da Covid-19 impactou o mundo da 
arbitragem e do futebol em geral.

O árbitro apitou a decisão do 
Paulistão de 2017, em que o Corin-
thians conquistou pela 28ª vez o tí-
tulo, ao empatar com a Ponte Preta 
por 1 a 1 e foi escolhido o melhor 
árbitro da competição.

Nascido em São Paulo, o em-
presário do setor de autopeças, vi-
veu até os 18 anos em Atibaia, onde 
é conhecido como o ex-goleiro Lo-
binho, mas até hoje continua vin-
do para a região sempre que pode.

“Estava retomando depois de 
uma lesão que tive no final do ano 
passado, fiquei fora da pré-tempo-
rada, estava voltando para os jo-
gos, tinha feito três jogos de sé-
rie A2, para ter um retorno à Série 
A1, quando tudo parou devido a 
pandemia”.

Qual foi o último jogo
que você trabalhou?
“O meu último jogo foi pelo 

O professor e técnico da Unidade 
Palmeiras de Atibaia, Thiago Olivei-
ra, nos respondeu se há uma posição 
de quando voltarão às atividades, ba-
seado no decreto que liberou o fun-
cionamento das academias.

“Existe uma possibilidade pe-
quena, que vem ganhando força 
para junho. Porém, para agendar 
uma data de retorno somente com 
o aval das autoridades médicas e 
do prefeito!”.

O que vocês têm conversa-
do com o Palmeiras sobre isto?

A organização da Copa Chi-
cão de Atibaia e Região e par-
ceiros, realizaram a live pelo fa-
cebook no sábado, 9 de maio, 
apresentada pelo comunicador 
Vinícius Rangel, o Garotinho do 
Esporte e arrecadaram alimentos, 
que serão doados a famílias que 
passam por necessidade.

“A corrente do bem conseguiu 

114 cestas básicas, 24 frascos de 
álcool gel e 100 máscaras descar-
táveis. Neste final de semana va-
mos fazer as doações nos bairros 
de Atibaia”, disse Wellington San-
tos, organizador da Copa Chicão.

A segunda live foi dia 14 de 
maio e em breve será anuncia-
do o balanço de quanto foi ar-
recadado”.

Este é o SPR, 2 a 1 sobre o Nacional, na final da Primeira Divisão
de Atibaia de 1997. Em pé: Gil, Nego, Lee, Alexandre, Nando, 

Ricardo, Mazola e Sinézio. Agachados: Sidnei, Rogério Ita,
Fabinho, Binho, João, Marquinhos e Val.

TÚNEL DO TEMPO

FUTEBOL AMADOR:
COPA CHICÃO DISTRIBUIRÁ
ALIMENTOS ARRECADADOS

O Kleber da Adega Alvinópolis e o Marcelo
do Brasinha fizeram doações

FUTEBOL BASE:
UNIDADE PALMEIRAS ATIBAIA AGUARDA
MOMENTO DE RETORNAR ÀS ATIVIDADES

O técnico Thiago Oliveira

“Tivemos uma reunião na últi-
ma terça-feira! O Clube tem suas 
expectativas, porém já nos deram a 
autonomia para reabertura no mo-
mento oportuno, já que cada uni-
dade tem suas peculiaridades, e em 
cada município a Covid-19 se apre-
senta de uma maneira!”.

Os alunos como estão
quanto à volta?
“Estamos mantendo nossos alu-

nos informados e atualizados! A 
orientação por enquanto é a de iso-
lamento! Mantendo as aulas on-li-
ne! Nesta semana o Palmeiras ini-
ciou o projeto Aulas On-Line em 
Casa, onde profissionais da base do 
clube irão aplicar as atividades ao 
vivo, exclusivo para alunos das 11 
unidades. Esse é o mesmo processo, 
que vem sendo utilizado pela TV 
Palmeiras com os profissionais, que 
retornaram as atividades!”.

A retomada da
programação já
está definida?
“Vai depender muito de como 

o nosso município vai encarar o de-
creto federal!”.

Como estão os treinamentos a 
distância no momento?

“Estamos enviando vídeos de 
exercícios para os nossos alunos 
semanalmente. Vamos continuar 
até que retomemos nossas ativi-
dades. Temos que ser diferencia-
dos nas ações e isso o Palmeiras 
vem demonstrando com eficácia!”.

FUTEBOL PROFISSIONAL:  ÁRBITRO DA FPF/CBF,
LEANDRO BIZZIO, FALA SOBRE O IMPACTO DA PANDEMIA

O Início da pandemia da Covid-19 o prejudicou no retorno as atividades, depois de se recuperar de contusão e estar se preparando em 
competições menores e prestes a voltar à Série A-1 do Paulista. Leandro em Atibaia é conhecido como o ex-goleiro Lobinho

Campeonato Brasileiro da Série A1 
feminino, pedi para a comissão de 
arbitragem da CBF me colocar para 
pegar ritmo de jogo. Palmeiras e 
São Paulo, em Vinhedo”.

O que está fazendo para man-
ter a forma física?

“Eu estou treinando todos os 
dias, claro que não é a mesma coi-
sa, a academia estava fechada, eu 
não tenho nenhum material de aca-
demia, mas tenho material que pos-
so trabalhar a parte de corrida, velo-
cidade, até um pouquinho de força, 
mas é elástico. Moro na praia, cor-
ro na orla, pego bicicleta”.

A parada, o quanto está atra-
palhando o futebol?

“Fica prejudicado por causa de 
calendário, preparação das equipes, 
envolve muitos contratos e para a 
arbitragem atrapalha tudo, a gente 
estava num ritmo, eu mesmo esta-
va pegando o ritmo aí veio essa pa-
rada brusca, por mais que você se 
mantenha motivado não é a mes-
ma coisa de quando o campeona-
to está rolando”.

Como está sendo a orientação 
do departamento de arbitragem 
da Federação e da CBF?

“É para que a gente se mante-
nha motivado para o treinamento, 
estudar as regras do jogo, também 
a parte física para ficar trabalhan-
do e tem uma psicóloga que dispo-
nibilizam para a gente”.

Como vai ser a volta e quando?
“O que a gente tem de concre-

to é que as categorias de base não 
vão ter na Federação Paulista, fo-
ram canceladas, talvez o Sub20 da 
Primeira Divisão tenha e talvez o 
Sub20 Feminino da Primeira Di-
visão, mas não está confirmado e 
pode ser que tudo seja cancelado. 
O que vão terminar são as Séries 
A1, A2 e A3. Provavelmente nem 
Copa Paulista e Segunda Divisão 

vão ter esse ano. E a previsão de 
volta era para o dia 23, só que com 
a pandemia já está descartada e por 
enquanto está sem data”.

O isolamento como tem sido?
“A gente tem que aproveitar 

mesmo um pouco mais a família, 
ficar mais perto de quem a gen-
te gosta e tem que cuidar. Estou 
aproveitando minha família, tem 
que isolar um pouco de todo mun-
do, mas tem que aproveitar o mo-
mento que dificilmente durante o 
ano a gente tem tanto tempo para 
ficar perto deles”.

O árbitro deixou uma mensagem.
“Fique em casa, na medida do 

possível, quem puder evite sair, 
porque a proliferação do vírus está 
complicada, se espalhando cada 
vez mais rápido e a gente não pode 
perder quem a gente ama. Gale-
ra de Atibaia, Região e Bragan-
ça, que gosta de mim, acompanha 
meu trabalho, sou bem recebido 
quando vou aí, tenho muitos ami-
gos, minhas duas filhas são nasci-
das em Atibaia, então só tenho a de-
sejar para vocês muita sorte, luz e 
fiquem em casa e vamos ter consci-
ência para que tudo dê certo e que 
nada de mal aconteça para vocês. 
Um abraço! Fiquem com Deus e 
estamos juntos”.

Bizzio com a bola na final
do Paulistão 2017

Em entrevista após a decisão de 2017 entre Corinthians e Ponte Preta
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